Dotácie poskytnuté v r. 2014
p.č. žiadateľ

1.

Klub sálového futbalu REAL RENDEZ, IČO 31753477

adresa

Dopravná 31, BA

2.

LEONIDAS, IČO 30869854

Mudrochova 15

3.

Športový klub karate SEIWA, IČO 30813620

Žarnovická 3

4.

SPARTANS CLUB BRATISLAVA, IČO 42138426

Kafendova 18

čiastka v € účel
nákup lôpt a ich následné
zapožičiavanie na rôzne športové
odvetvia, sietí na volejbal,
turistických vakov, športovej
1 200 €
literatúry a na doplnenie vybavenia
sídliskovej posilňovne a klubovne
posilňovacími strojmi a rôznymi
druhmi stolových hier.
organizačné zabezpečenie
športového podujatia LEONIDAS
CUP 2014, Pele CUP 2014
800 €
a Memoriál Janka Jakubca a to na
nákup cien pre víťazov, ozvučenie a
prenájom ihriska.
nákup športových a tréningových
pomôcok, zaplatenie štartovných
poplatkov pri súťažiach a poplatkov
700 €
potrebných na zabezpečenie účasti
na odborných seminároch
a sústredeniach.
uhradenie prenájmov za telocvičňu,
doplnenie športovej výstroje
a výzbroje, zabezpečenie
900 € štartovného pri športových súťažiach
a zabezpečenie doplnkov výživy
počas tréningového procesu
a súťaží.

dátum

15.5.2014

5.5.2014

5.5.2014

12.5.2014

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Športové kluby Rača, IČO 30807786

ŠK Krasňany ,IČO 31790151

ŠK Krasňany ,IČO 31790151

Klub priateľov futbalu Kengura, IČO 42130506

Futbalový klub Rača, IČO 31769756

Združenie priateľov tanca H&T, IĆO 30796041

Černockého 2,BA

prenájom stolnotenisovej haly,
doplnenie materiálového vybavenia
2 000 € hráčov a organizačné zabezpečenie
Slovak Cadet Open 2014 /doprava,
ubytovanie, ceny pre víťazov/.

12.5.2014

Riazanská 6

uhradenie nákladov spojených
1 200 € s revitalizáciou športového areálu na
Peknej ceste 2/A.

15.5.2014

Riazanská 6

uhradenie čiastočných nákladov na
materiálno-technické zabezpečenie
2 550 € chodu klubu a na náklady spojené
s úpravou hracej plochy a okolia
športového areálu.

15.5.2014

Trenčianska 18

úhradu štartovného na turnajoch,
dopravu na zápasy, organizačné
zabezpečenie mládežníckych
5 000 € turnajov, prenájom telocviční a ihrísk,
nákup tréningovej výstroje a
pomôcok a na výrobu reklamných
predmetov.

15.5.2014

Černockého 2, BA

uhradenie dodávok za elektrickú
energiu,
vodného
a stočného,
opravu a údržbu trávnatého ihriska,
9 000 €
5.5.+23.6.2014
zateplenie budovy a opravu strechy
a na náklady spojené s prevádzkou
budovy a športovou činnosťou.

Pri vinohradoch 224

uhradenie
s účasťou na
v Chorvátsku
2 000 €
ubytovania a
kostýmov,
pomôcok.

nákladov spojených
medzinárodnej súťaži
štartovného,
nákladov na výrobu
kulís
a tanečných

12.5.2014

11.

Športový Hokejbalový Klub Račištorf, IČO 30789079

Koľajná 35

12.

Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača, IČO 30778221

Sadmelijská 3

13.

Športový klub Račišdorf, IČO 42175721

Na pasekách16

14.

15.

16.

17.

Klub Ruiny, IČO 42175542

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Rača, IČO 31781713

JMPROFI s.r.o., IČO 46517774

Multikultúra v nás, IČO 42182964

doplnenie športovej výstroje pre
hráčov klubu, preplatenie
500 €
štartovného do súťaže Pezinská
hokejbalová liga 2014.
preplatenie časti nákladov spojených
s tréningovým procesom, prenájmov
500 €
telocviční na ZŠ Tbiliská a SŠ de La
Salle.
uhradenie štartovného do súťaží,
prenájmy športovej haly, nákup
800 €
dresov, lôpt, tréningových pomôcok
a organizáciu turnaja.

16.5.2014

12.5.2014

16.5.2014

Žitná 4

náklady spojené s realizáciou
projektu „Voľné hranie s Klubom
300 € Ruiny“ a to na nákup stolových hier
určených na pravidelné hrávanie pre
mladých ľudí z Rače a okolia.

22.4.2014

Žarnovická 7

úhradu nákladov spojených
s jednodňovým poznávacím
300 € zájazdom do Nitry, na zakúpenie
vstupeniek do Slovenského
národného divadla a rôznych výstav.

22.4.2014

Mudrochova 3

prípravu projektu „SeniorAkadémia“ organizačné, materiálové
300 €
a technické zabezpečenie
vzdelávacieho kurzu pre seniorov.

16.4.2014

Pekná cesta 9, BA

čiastočné krytie finančných nákladov
spojených s realizáciou projektu
„Krajina Arkádie Bratislava – Rača“
300 €
/polygrafické
náklady, grafická
úprava, komunikačné a materiálové
náklady/.

16.4.2014

18.

Multikultúra v nás, IČO 42182964

Pekná cesta 9

čiastočné krytie finančných
nákladov spojených s realizáciou
projektu „Psista futbalista“ /kamerové
300 €
služby, komunikačné a materiálové
náklady, výroba DVD, cestovné
a prepravné, distribúcia/.

19.

Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO 008 Krasňany,IČO12664979

J.Hagaru 17

250 €

úhradu nákladov spojených
s rekondičným pobytom v Štúrove.

16.4.2014

28.4.2014

20.

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, IČO 42128862

Haanova 10

doplnenie materiálneho vybavenia
spolku, uhradenie poplatkov
200 € súvisiacich s organizovaním
spoločenských, kultúrnych
a športových podujatí

21.

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany,IČO 31781713

Kadnárova 19

300 €

22.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

.23. Mládež ulice, IČO 36069744

Kadnárova 72

Cyprichova 22

jednodňový výlet – doprava a vstupy
do múzeí, na výstavy.

náklady spojené s organizáciou
výletov do prírody a za kultúrou pre
200 €
deti z Krasňanka, na výtvarné
potreby a bezpečnostné vesty.
pokrytie
nákladov
súvisiacich
s prevádzkou nízkoprahového klubu
Pohodička
a to nájomné za
priestory,
materiál pre klientov
/výtvarný, písací, kresliaci, tlač
materiálu,
športové
potreby,
900 € spoločenské a voľnočasové hry,
literatúra/, vstupenky ako odmeny
pre deti a mladých v rámci etapovej
hry /horolezecká stena, kino, jazda
na koni, divadlo, detské múzeum/
a zaplatenie
služby
prenajatia
cyklokina.

16.4.2014

16.4.2014

16.4.2014

5.5.2014

24.

Rodinné centrum Ráčik, IČO 30854555

Pekná cesta 9

700 €

25.

Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia,IČO 31790054

Vajnorská 21

330 €

26.

Matica slovenská – miestny odbor Rača, IČO 179027046

Alstrova 249

330 €

27.

Račiansky spolok, IČO 42261635

Alstrova 35

330 €

28.

Vienok, IČO 31770215

Račianska 53

660 €

organizovanie
kreatívnych
výtvarných
dielní
pre
deti
a dospelých, materiálno-technické
zabezpečenie outdoorových aktivít
/Míle pre mamu, Deň otcov,
Privítajme
jeseň,
Lampiónový
sprievod/ a na náklady spojené
s oslavou 10. výročia RC Ráčik.
náklady spojené s realizáciou
projektu „Medzinárodný festival
detských
folklórnych
súborov
Bratislava 2014“ – ozvučenie,
osvetlenie,
video
a fotodokumentáciu,
prenájom
priestorov.
náklady
spojené
s realizáciou
projektu „Rača očami detí“ a to na
nákup cien pre víťazov literárnej
súťaže Račiansky jahodový kvet
a tlač zborníka prác
náklady spojené s realizáciou
projektu „10. Festival Frankovky
modrej a Bratislavského vína“ a to na
prenájom
stanov
a pódium
s ozvučením.
náklady spojené s účasťou na
folklórnom festivale „Podlaskie
Spotkania“ v Poľsku, „ Gazzi-Baba“
v Macedónsku a to na cestovné
náklady a festivalové poplatky pre
účastníkov.

5.5.2014

24.4.2014

22.4.2014

22.4.2014

5.5.2014

29.

Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača, IČO 00178152

Hany Meličkovej 25, BA

30.

Račiansky vinohradnícky spolok, IČO 31790801

Alstrova 249, BA

31.

32.

AVION SPRÁVA, s.r.o., IČO 44806850

Centrum pedag.-psycholg.poradenstva a prevencie,IČO 30847964

materiálne zabezpečenie
usporiadania výstavy počas
Račianskeho vinobrania v dňoch 12.200 € 14.9.2014 a to na zakúpenie
košíkov, váz, výzdoby
a kancelárskych potrieb /špendlíky,
lepiace pásky a pod./.
materiálno - technické
zabezpečenie projektu „Genofond
frankovky modrej“ - údržby
vinohradu pozostávajúceho z 340
pňov viniča odrody frankovky modrej
vo vegetačnom období 2014 /oranie,
330 €
plečkovanie, chemická ochrana,
viazací materiál, kosenie, hrabanie/.
Vinohrad je verejne prístupný počas
akcie „Deň vo vinohrade“
organizovanej v spolupráci s MČ
Bratislava-Rača.

1.10.2014

6.10.2014

Odborárske nám.1, BA

na realizáciu náhradných biotopov
pre netopierov, dažďovníkov na
rekonštruovanom dome na
330 € Kadnárovej 57,59, 61 na území MČ
Rača. Pre realizáciu náhradných
hniezd bude osadených 71 búdok
v celkovej hodnote 1333,60 euro.

8.10.2014

Hubeného ul.25, BA

materiálno-technické zabezpečenie
projektu „Podpora školskej
200 € pripravenosti“ /papier a náplne do
kopírky, psychodiagnostické testy
pre deti/.

1.10.2014

33.

ART VILLA RAČA, IČO 42358515

Stolárska 23, BA

34.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

Kadnárova 72, BA

35.

Pes sympaťák, IČO 42138957

Dopravná 4, BA

náklady spojené s organizáciou
projektu „Umelecké sympózium
200 € Rača 2014“ a to na zabezpečenie
ubytovania a občerstvenia pre
účastníkov sympózia.
náklady spojené s realizáciou
100 € projektu „Keď sa hráme, učíme sa“
a to na nákup Montessori pomôcok.
zabezpečenie projektu „Festival psej
330 € radosti - Pes sympaťák 2014“ a to
na ozvučenie, reklamu a propagáciu.

36.

Rodinné centrum Ráčik, IČO 30854555

Pekná cesta 9, BA

100 €

37.

Bratislavské regionálne združenie-BROZ, IČO 31771815

Godrova 3/b, BA

330 €

38.

Slovenský zväz invalidov, IČO 30790204

Albánska 14, BA

250 €

39.

ŠK Krasňany ,IČO 31790151

Riazanská 6, BA

2 000 €

materiálno-technické zabezpečenie
projektu „Pripraviť sa, pozor, štart –
začíname s Montessori“ a to na
odmeny lektorom, nákup materiálov,
občerstvenie, odbornú literatúru a
študijné materiály.
realizáciu projektu „Zachovanie
biodiverzity v MČ Rača –
kompenzačné opatrenia a podpora
formou hniezdnych búdok pre
netopiere a dažďovníky“ a to na
nákup búdok APUS 18 ks
/dažďovníky/ a búdky BAT 5 ks
/netopiere/.
autobusovú dopravu na zájazd do
Ostrihomu.
uhradenie nákladov spojených
s údržbou hracej plochy a to na
kosenie, podsievanie, pieskovanie,
revitalizačné práce a zavlažovanie.

1.10.2014

1.10.2014

1.10.2014

1.10.2014

1.10.2014

1.10.2014

16.10.2014

40.

41.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

Klub priateľov futbalu Kengura, IČO 42130506

Kadnárova 72, BA

Trenčianska 18

42.

BMX KLUB RAČA, IČO 30808774

Hečkova 3, BA

43.

Šachový klub Krasňany, IČO 30793793

Hlinická 14, BA

44.

Rodičovské združenie pri ZŠ, ul. Hubeného 25, IČO 30779791

Hubeného 25, BA

náklady spojené s realizáciou
projektu „Športujeme s Krasňankom“
a to na nákup rôznych druhov
500 € športového náradia a športových
pomôcok /trampolíny, skákajúce
gumy, lopty, švihadlá a rôzne iné
športové vybavenie/.

16.10.2014

kúpu vešiakových lavíc do
zrekonštruovaných šatní, regálov na
2 600 € dresy a tréningové pomôcky, opravu
potlače na dresoch a trenkách a na
nákup tréningového oblečenia.

16.10.2014

organizačné zabezpečenie pretekov,
nákup ocenení pre víťazov
a účastníkov pretekov, prenájom
950 €
časomiery a na zdravotné
zabezpečenie pretekov počas
Račianskeho vinobrania 2014.
nákup nových šachových súprav,
šachových hodín, magnetickej tabule
500 €
a figúrok, prenosného počítača,
tlačiarne a projektora.
materiálno – technické zabezpečenie
výjazdu a pobytu žiakov ZŠ a MŠ J.
600 € A. Komenského, Hubeného 25
v Brne a v brnenskej ZŠ
Chalabalova.

16.10.2014

16.10.2014

16.10.2014

45.

aj pre Radosť, IČO 42200911

Jelenecká 47D, BA

700 €

46.

Račiansky vinohradnícky spolok, IČO 31790801

Alstrova 249, BA

47.

OZ Vagus, IČO 42185971

Čelákovského 2, BA

400 €

48.

Základná škola Tbiliská 4, IČO 31768849

Tbiliská 4, BA

600 €

49.

Futbalový klub Rača, IČO 31769756

Černockého 2, BA

1 104 €

1 500 €
46 674 €

uhradenie časti nákladov spojených
s organizáciou bežeckých podujatí
Račiansky kros 2014 a Lesný beh
2014 /ceny pre víťazov, výroba
reklamných tričiek, občerstvenie pre
bežcov a propagáciu/.
zakúpenie profesionálnej prenosnej
umývačky na sklo, vyhovujúcej
platným hygienickým
a bezpečnostným normám
a predpisom. Umývačka bude
využívaná na všetkých
prezentačných akciách RVS
konaných v spolupráci s MČ
Bratislava – Rača.
materiál potrebný na realizáciu
projektu „Terénna sociálna práca
s ľuďmi bez domova – Streetwork“
/zdravotnícky, materiál potrebný na
výkon projektu a na vzdelávanie/.
nákup materiálu na propagačné
nástenky, rezačky na papier,
fóliovacieho prístroja, fólií, toneru,
kancelárskeho papiera, tvorba
bulletinu.
rekonštrukciu hracej plochy
a vybudovanie oplotenia ihriska.

17.10.2014

17.10.2014

22.10.2014

23.10.2014

28.10.2014

